
  
Amstelveen, september 2018 

 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Graag wil ik u op de hoogte stellen van de bezigheden van de Oudercommissie (OC). 
De OC bestaat uit een groep van enthousiaste ouders die zich inzetten om naast 
het reguliere programma op school een aantal extra activiteiten te organiseren. We 
ondersteunen de leerkrachten bij de feestdagen en festiviteiten, zowel in de 
voorbereiding als op de dag zelf. 
 
De volledige samenstelling van de OC (met foto’s) is te vinden op de website van 
school: http://www.detriangel.net/steunpilaren/oudercommissie/  
 
Onze eerste inspanningen staan weer voor de deur, namelijk het assisteren bij de  
bij de schoolfotograaf zodat u weer, hopelijk mooie, schoolfoto’s kan bestellen. 
Verder komen de volgende evenementen er nog aan:  Sinterklaas, Kerst 
(versieringen, feest, en glühwein voor de ouders tijds het kerstdiner), Pasen, de 
Koningsspelen, het schoolreisje, en het ijsje in de laatste schoolweek. 
 
Meer informatie over deze activiteiten is hieronder te vinden. Ruim voordat deze 
evenementen plaatsvinden, ontvangt u nog gedetailleerde informatie van school. 
Voor sommige activiteiten is extra hulp nodig en ook daarvoor zullen wij tijdig 
ouders vragen. 
 
Om alle gezellige festiviteiten en feestdagen te kunnen organiseren is er natuurlijk 
geld nodig. Binnenkort ontvangt u een brief van onze penningmeester met het 
verzoek uw ouderbijdrage te betalen. Het totaal aan ouderbijdragen wordt beheerd 
door de OC en wordt volledig besteed aan alle festiviteiten voor de kinderen. De 
begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van 
school en de boeken worden jaarlijks gecontroleerd door de kascommissie.  
Deze festiviteiten kunnen dus alleen plaatsvinden wanneer iedereen zijn deel 
betaalt. Zie hiervoor ook de regeling ouderbijdrage, deze staat op 
http://www.detriangel.net/steunpilaren/oudercommissie/.   



  
We hebben er weer heel veel zin in dit jaar. Voor meer informatie kunt u ons altijd 
mailen: oc@detriangel.net of naar de website van school gaan: 
http://www.detriangel.net/steunpilaren/oudercommissie/. 
 
Namens alle leden van de Oudercommissie, 
 
Arjen Mulder 
Voorzitter 

 
 
  



  
Activiteiten in schooljaar 2018-2019 
 
Schoolfotograaf 
In oktober komt de schoolfotograaf langs op onze school. De leden van de OC 
ondersteunen het team om alles snel en in goede banen te laten verlopen. 
 
Sinterklaas 
De sinterklaasperiode is voor veel kinderen een spannende periode. Natuurlijk komt 
Sinterklaas ook bij ons op school en zijn vrolijke hulpjes, de pieten, zijn er altijd 
bij. Sinterklaas bezoekt De Triangel op dinsdag 4 december. Op deze dag is er een 
continurooster. Nadat Sinterklaas vertrokken is wordt de school versierd in 
Kerstkleuren. 
 
Kerst 
De kerstviering vindt plaats in de laatste week voor de kerstvakantie, dit jaar is 
dat op donderdag 20 december, zie jaarkalender in Digiduif. Ook deze dag is er een 
continurooster. De kerstviering voor de groepen 5 tot en met 8 zou plaats vinden in 
de Urbanus kerk, maar gezien de recente brand gaat dat helaas niet door. Er is op 
dit moment nog geen duidelijkheid over de locatie van de kerstviering voor de 
groepen 5 tot en met 8. Meer informatie hierover volgt in december. Voor de 
groepen 1 tot en met 4 is de kerstvieren op het hoofdgebouw. 
 
’s Avonds, zoals gebruikelijk, hebben de kinderen op school in hun eigen groep het 
kerstdiner. Dit is al jarenlang een groot succes met alle eigengemaakte gerechtjes. 
Tijdens het diner schenken wij glühwein en warme chocolade melk voor de ouders 
op het schoolplein van het hoofdgebouw. Er wordt wederom, aanvullend, gekeken 
naar de mogelijkheid van een foodtruck waar (wel tegen betaling) eten gekocht kan 
worden. 
 
Pasen 
In het voorjaar, een paar dagen voor het paasweekend, weet ook de paashaas onze 
school weer te vinden (zie jaarkalender in Digiduif). De paashaas bezoekt alle 
klassen van de onderbouw. Soms wipt hij ook even binnen bij de bovenbouw. Alle 
kinderen krijgen iets lekkers. 



  
Koningsspelen 
De invulling voor de Koningsspelen worden nog, in overleg met school, bepaald. U zult 
daar later verder over geïnformeerd worden. 
 
Schoolreisje 
De schoolreisjes worden gepland voor half mei. De bussen zijn al besteld en de 
reserveringen bij de pretparken zijn al gemaakt. Wij hebben er zin in. U ook? 
Te zijner tijd ontvangt u uiteraard meer informatie. 
 
Sportdagen 
Dit jaar zijn er, in verband met de Koningsspelen en de schoolreisjes, geen 
sportdagen.  
 
IJsje - laatste schoolweek 
In de laatste week van school wordt de hele school getrakteerd op een lekker ijsje 
(zie jaarkalender in Digiduif). Volgens traditie is dit op de laatste woensdag voor 
de start van de zomervakantie. Bij lekker weer eten we het ijsje op het schoolplein, 
dit is altijd heel gezellig! 
 
 
Wij hopen u voldoende op de hoogte te hebben gebracht met deze informatie. 
Mocht u toch nog vragen hebben dan horen wij dat natuurlijk graag, dit mag via 
oc@detriangel.net.  
 
 


